ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
-Sports Club : (Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 5) -15% σε όλα τα είδη.
-Sporting Βενετσάνος: (ΑΚΤΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 13) -10% σε όλα τα είδη.

ΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΔΗΣΗ
-FAMOUS (Λ. Φανερωμένης 48): -10% σε όλα τα είδη του καταστήματος.
-SCISSORHANDS (Λ. Σαλαμίνας 161 & Ευρυπίδου): -10% σε όλα τα είδη του καταστήματος.
-SALAMINA SHOES (Λ. Φανερωμένης 13 και Λ. Φανερωμένης 44): -10% σε όλα τα είδη (δεν
ισχύει σε περίοδο εκπτώσεων)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΛΕΚΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΚΟΥΦΙΑ & ΚΑΣΚΟΛ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ ΒΑΦΤΙΣΗΣ & ΓΑΜΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ( 2104320378-6970647144): - 20% σε όλα τα είδη
www.skoufomania.gr και www.penelopeart.gr

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
-ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΙΧΑΗΛ (210.4644324 - 694.8292642): -50% σε όλες τις υπηρεσίες του γραφείου.
-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ (6955361111) : -20% σε όλες τις υπηρεσίες του γραφείου.

ΟΠΤΙΚΑ
-ΟΤΤΙΚΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ (Λ. Φανερωμένης 17): -30% έως 50% σε όλα τα γυαλιά οράσεως και
ηλίου και -50% στα τζάμια οράσεως.

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
-ΜΠΕΓΝΗ – ΓΑΒΡΙΗΛ (Λ. Φανερωμένης 6): -15% σε όλα τα είδη.

PERSONAL TRAINING
-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ (6985655831): 6€/ώρα στην προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές και
-10% στο Personal training.
-ΜΠΕΓΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (6984523242) : -20% στην προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
-ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Ν. Ανδριανού 2 - Σαλαμίνα, 6979287158 - 6979540434)
(-20% έκπτωση σε τμήματα διδασκαλίας πάλης.)

POWER BODY GYM
-ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26, ΤΗΛ: 2104656794 : -20% στις συνδρομές του γυμναστηρίου.

VOLLEYBALL
- Όμιλος Πετοσφαίρισης Σαλαμίνας «ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ» (6956029393 – 6945591073):
-20% στη μηνιαία συνδρομή.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
-Ntagoal (Νικολάου Ανδριανού - Βρεττό) – 6979138842: -15% στις συνδροµές

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
-Ο ΓΛΥΚΥΣ ΙΗΣΟΥΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (Λ. Ιπποκράτους 61): -20% σε όλες τις
υπηρεσίες (επί του κρατικού τιμολογίου)*
* οι προσφορές ισχύουν για ελεύθερες εξετάσεις

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
-Ευσταθίου Γεωργία (Δ. Μπόγρη 10 & Π. Φουρίκη) : -20% σε όλες τις υπηρεσίες*
* οι προσφορές ισχύουν για ελεύθερες εξετάσεις

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
-CONFETTI (Λ. Φανερωμένης 77) : -5% Έκπτωση σε όλα τα είδη (εκτός από βιβλία οργανισμού
και ξενόγλωσσα)
-EL LIBRO (Λ. Φανερωμένης 83) : -15% Έκπτωση σε χαρτικά, γραφική ύλη, αναλώσιμα και
τσάντες , -5% Έκπτωση σε λογοτεχνικά βιβλία, βοηθήματα και ξενόγλωσσα.
-ΠΑΠΥΡΟΣ (Λ. Φανερωμένης 21) : -8% Έκπτωση σε όλα τα βιβλία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , SERVICE
-PnP (Σαλαμινομάχων 54) : -20% σε service Η/Υ
-Μάνος Λάλος (6984606260) : Format και καθαρισμός Η/Υ 55€, οθόνες αφής 5”με 15€, από 5”
-7” με 22€, από 7”-10” με 30€

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
-ΤΑ ΠΑΤΟΥΣΑΚΙΑ: (Αμμοχώστου 7): -10% σε όλες τις υπηρεσίες

Escape Room
-Savvy Escape: (Σικελιανού 13 & Γ. Λουκά): -5€/άτοµο κάθε Πέµπτη και Παρασκευή µόνο για
τους µαθητές µας.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Λ. Φανερωμένης 6):
Με την επίδειξη της κάρτας μαθητή του φροντιστηρίου μας, αγοράζετε όλα τα αξεσουάρ
κινητού του καταστήματος με έκπτωση -10%

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ
-ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΩΝΑ (6986690434) : Απλό ημιμόνιμο από 15€
Πεντικιούρ ημιμόνιμο από 20€ 15€
(Η προσφορά ισχύει από 1η Νοεμβρίου)

12€ και gel από 30€

25€.

